
Kastre Vallavalitsuse Tartumaa Arendusseltsi taotlusvooru suurprojektide 

arendamise meetmesse esitatava taotluse kokkuvõte 

mida tehakse? 

Vooremäe tervisespordikeskuse hoone ehitamine 

miks see projekt on vajalik? 

Kastre vald on koostöös teiste Tartumaakonna omavalitsustega tegelenud Vooremäe spordikeskuse 

teenuste arendamisega viimase enam kui 10 aasta jooksul: hoitakse ja laiendatakse matka- ning 

suusaradu, discgolfi rada, tervisesportlastele mugavamaks kasutamiseks on rajad pimedal ajal 

valgustatud. Selleks, et suusaradu saaks kasutada aastas pikema perioodi jooksul luuakse 

Vooremäele kunstlume tootmine. Omavalitsus on objekti arendajana näinud järgmisena vajadust 

pakkuda tervisespordiharrastajatele kvaliteetsemaid ja mitmekesisemaid teenuseid: riietusruumid, 

pesemisvõimalus, sportimisvahendite rent, hooldamine jms. Selliste teenuste osutamiseks vajaliku 

hoone kohta on koostatud ehitusprojekt. Käesolev projektitaotlus on koostatud projekteeritud 

hoone valmisehitamiseks, et alustada Vooremäe kasutajatele uute teenuste osutamist. 

Tervisespordirajad on avalikus kasutuses, rajatav hoone avalikku kasutamist hakkab korraldama 

Kastre vallavalitus. Vooremäe tervisespordikeskuse arendamine on olulise investeeringuna sees ka 

Tartumaa arengustrateegias ja strateegia tegevuskavas. 

mis on innovaatiline või mille poolest eriline? 

Vooremägi on asukoha poolest suurele osale Tartu maakonnast lihtsalt ligipääsetav ja lähedane. 

Mitmekesine pinnareljeef võimaldab piirkonda erinevate spordialade ja erineva füüsilise koormusega 

treeninguteks. Uute ja erinevatele vanusegruppidele ja/või tervele perele suunatud 

(tervise)spordiürituste, -võistluste ja mängude (nt geopeitus, perepäevad, peremängud, mänguline 

orienteerumine) väljatöötamine, millest saaksid iga-aastased traditsioonilised sündmused või 

tegevused, mida terviseradade külastajad saavad igal ajal ette võtta.  

Vooremäel arendatakse tegevusi, mis on kasutatavad ilma juhendamiseta ja kasutatavad nii 

üksikutele külastajatele, kui gruppidele. 

kellega koos projekti ellu viiakse? 

Kastre vallavalitsus viib projekti ellu koos SA Tartumaa Turism, kellega koos töötati välja keskuse 

turundusplaan ning koostöö jätkub edasisel keskuse arendamisel. Tegevusse on kaasatud mitmete 

spordialade harrastajaid ühendavad klubid. Lisaks teised Tartumaa kohalikud omavalitsused, kes on 

juba panustanud igal aastal jooksvate kulude katmisse. 

millised on oodatavad tulemused? 

Vooremäe terviseradasid ja teenindushoonet kasutavad aastaringselt tervisesportlased, võistluste 

korraldajad ja osalejad, noortelaagrites osalejad ning ettevõtted suvepäevade, talvepäevade, 

seminaride korraldamiseks. 

mis on projekti maksumus ja omafinantseering? 

Projekti maksumus on 400 000 eurot, Kastre valla omafinantseering on 200 000 eurot. 

 

Koostaja: Mart.Keerutaja@kastre.ee, 58552944 
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